Onsdag 23. januar
kl. 19.00 - 21.00
Arendal Vinterfestival
inviterer til strikketreff på
Arendal bibliotek
Ta med strikketøy og
snakketøy, du velger selv
hva du vil bruke mest.
Enkel servering
Fri entré

Lørdag 26. januar kl. 11.00-13.30
Musikkverksted – Lag ditt eget instrument
Bli med musiker Arne K. Mathisen å utforske hva slags
lyder vi kan lage med helt vanlige ting. Vi bygger
instrumenter med plankebiter, skruer, grillpinner, stakefjær,
ballonger, sugerør og mye mer! På dette verkstedet får alle
lage en kalimba og en fløyte, og alt vi bruker er ting barna
helt sikkert kan finne hjemme i garasjen.
Barna må være i følge med en voksen. Passer fra 4-12 år.
Vi deler ut gratisbilletter i første etasje fra kl. 11.00 pga.
begrenset antall plasser.

Scenen - Fri entré
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Torsdag 31. januar kl. 19.00
Gunnar Stubseid: Musikalsk hardingfelekåseri
Musikeren, skribenten og folkemusikkgranskeren serverer et
musikalsk hardingfelekåseri i forbindelse med sin nyutgivelse
«Legendariske hardingsfeler, femti feler 1750-1950».
Et utvalg av felene blir med på turné rundt i Agder. Stubseid
presenterer interessante historier bak felene fra boka, med
musikalske innslag innimellom, i en fortellertradisjon som
fremdeles lever blant spillemenn og folkemusikkinteresserte.
Arr.: Folkeakademiet Arendal, Austegdelaget,
Sørlandets Spelemannslag og Arendal bibliotek

Auditoriet – Entré kr. 100,-
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Tirsdag 5. februar
kl. 18.30
Førpremiere og boklansering
Lokal krim fra Guttorm Eskild Nilsen;
«Tampen brenner». Denne kvelden
presenterer forfatteren sitt lokale
krimunivers, som er en unik miks av
fantasi og virkelighet - befolket med
gjenkjennelige personer fra miljøer vi
kjenner godt. Forfatteren gjør det
tidsriktig: Han lager reklamefilm for
bøkene sine, og dette får vi også smakebiter på sammen
med en humoristisk samtale mellom Guttorm Eskild Nilsen
og Kjell-Olav Masdalen. Boksalg og signering.
Arr.: Bokbyen forlag i samarbeid med Arendal bibliotek

Auditoriet - Fri entré

Torsdag 7. februar kl. 19.00
«Boka jeg vil dele med deg»
Hør Jon Gelius, Karen Kristine Blågestad, Bjørg Øygarden
og Ola Eiksund fortelle om hver sin bok som har betydd noe
helt spesielt for dem - og som kanskje har påvirket deres liv.

Foto: Ole Kaland

VÅRPROGRAM 2019
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Arrangementet vil bli gjennomført på flere av bibliotekene på
Agder i 2019, med ulike deltakerpanel på hvert bibliotek.
Konseptet er, i forståelse med NRK, bygget på ideen bak
NRK-programmet «Brenners bokhylle».
Programleder: Steinar Nielsen
Arrangementet er støttet av Nasjonalbiblioteket og Aust-Agder bibliotek
og kulturformidling

Inngangspartiet - Fri entré

Torsdag 14. februar
kl. 19.00
Sørlandets litteraturpris
Møt de nominerte forfatterne til
Sørlandets litteraturpris 2019 i
samtale med Fredrik
Wandrup.
Prisen har en klasse for
skjønnlitteratur og en klasse for
sakprosa, og deles ut i
Kristiansand 26. april.
Scenen - Fri entré
VÅRPROGRAM 2019
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AKTIVITETER I
VINTERFERIEN
– UKE 8 –
Foto: May Elin Aunlie

18. – 21. februar kl. 9.30 - 15.00
Harry Potter-dager
I vinterferien inviterer vi til fire magiske dager, hvor du kan bli
med å gjøre biblioteket om til et Harry Potter-univers. Du kan se
filmene, lage dine egne Harry Potter-effekter og mye mer. Følg
med for mer info.
Bindende påmelding for alle fire dagene til
tove.jeanette.kittelsen@arendal.kommune.no
innen 8. februar. Begrenset antall plasser. Fra 9 år.
Fri entré
VÅRPROGRAM 2019
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Familielørdag 23. februar
kl. 12.00 og kl. 13.00
Teaterforestillingen «Ekspedisjon generasjon» med
Framifrå Teater i samarbeid med Akershus Teater
Trine Eline Semb Johanessen er seks og et halvt år. Hun har
nettopp flyttet inn i blokka, og over henne bor det en gammel
dame. En sur gammel dame, som jakter på hybelkaniner. All
jaktingen, musikken og bråket fra leiligheten over gjør at Trine
Eline ikke får sove. Hun bestemmer seg for å oppsøke den
gamle damen, for å få henne til å være stille. Det viser seg
vanskeligere enn først antatt…
Passer fra 3-10 år. Varighet: ca. 35 min. Vi deler ut
gratisbilletter i første etasje fra kl. 11.00 pga. begrenset
antall plasser.
Scenen – Fri entré
Kl. 11.00 - 13.00: Lageverksted
Barneavdelingen – Fri entré
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Mandag 25. februar kl. 19.00
«Vest i havet»
Jan Kløvstad er lommekjent på Shetland og Orknøyene. Han
kåserer om 5000 år gamle steinalderlandsbyer, stående steiner,
gamle norske bosettinger, Magnuskatedralen i Kirkwall,
Shetlandsbussene til Lerwick og Scalloway, norske navn,
fuglefjell og dagens kulturliv. I tillegg gir han praktiske og ferske
reisetips. Kløvstad tar også noen sveip innom Færøyene og
Hebridene i foredraget.
Jan Kløvstad er daglig leder for Nordisk informasjonskontor
Norge. Han har blant annet bakgrunn fra forlag, og har vært
direktør i Nordens Hus på Færøyene og Grønlands kulturhus i
Nuuk.
Arr.: Folkeakademiet Arendal, Austegdelaget og Arendal bibliotek

Auditoriet – Entré kr. 100,VÅRPROGRAM 2019
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BIBLIOTEKETS LESEKLUBB
Sluk en bok
Vi starter opp igjen
leseklubben! Det blir
høytlesing og spenning med
Fredrik Schulze-Krogh i
lesetipien
Tid: kl. 15.00-16.00
Følgende torsdager:
28.2, 7.3, 14.3, 21.3, 28.3
og 4.4.
Følg med for mer info.
Leseklubben er åpen for alle
fra 9 år, er gratis og krever
ingen påmelding!

Tirsdag 5. mars kl. 13.00
Lunsjforedrag: «Fuglane»
Riksteatret forteller historier som
forener et publikum over hele
landet – historier som gir oss felles
livsopplevelse som er
gjenkjennelig, levende og
nærværende. I norsk
etterkrigslitteratur er Tarjei
Vesaas’ roman «Fuglane» et slikt
felleseie.
På dette lunsjforedraget får vi
møte både Mattis og Hæge, spilt
av Tom Styve og Ingvild Holte
Bygdnes. «Fuglane» er
dramatisert og filmatisert en rekke
ganger, både i Norge og utlandet.
Denne gangen presenterer
Riksteatret Vesaas’ mesterverk i
en helt ny versjon, regissert av
Lasse Kolsrud.
Du kan også vinne billetter til
kveldens forestilling i Arendal kulturhus.
Scenen - Fri entré
VÅRPROGRAM 2019
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Torsdag 7. mars kl. 19.00
Forfattermøte: Arne Hjeltnes
Arne Hjeltnes har reist Norge rundt for å forstå mer av den
norske ølrevolusjonen. På få år har det dukka opp hundrevis av
mikrobryggerier og Hjeltnes er innom 15-20 av dem i boka «Øl
og brygg i bygd og by» (2018). Vi får møte mange entusiastiske
og fargerike folk, artige ølsorter og gode historier.
Arne Hjeltnes er forfatter og næringslivsmann. Han har skrevet
20 bøker, og har engasjert seg i lokal mat- og drikkekultur både
i bokform og tv-serier som f.eks. «Gutta på tur».
Boksalg og signering. Mulighet for å kjøpe smaksprøver.
Inngangspartiet. Entré kr. 100,Foto: Vidar Herre
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Foto: Julie Pike

Foto: Andre Løyning

Tirsdag 12. mars kl. 19.00
Mester møter mester: Helene Uri og Birger Emanuelsen
Vi feirer Bokåret 2019 - og sammen med fire andre
sørlandsbibliotek inviterer vi til mestermøter der dyktige
nasjonale forfattere møter dyktige lokale forfattere.
Helene Uri har utgitt en rekke skjønnlitterære romaner for både
voksne og barn. Hennes til nå siste roman er «Hålke» (2016). I
tillegg har hun skrevet flere fagbøker. Uri er både språkforsker
og professor og har doktorgrad i anvendt lingvistikk. Videre har
hun vært førsteamanuensis i norsk ved UiO, og professor i
kreativ skriving ved Norsk barnebokinstitutt. Høsten 2018
mottok hun Brageprisen for beste sakprosa med den
kritikerroste utgivelsen «Hvem sa hva? : kvinner, menn og
språk».
Birger Emanuelsen kommer fra Tromøy. Han debuterte i 2012
med novellesamlingen «For riket er ditt». Boken ble av
Dagbladets anmelder trukket frem som en av årets tre beste
bøker. For sin første roman, «Fra jorden roper blodet», ble han
tildelt Ungdommens kritikerpris 2014. Emanuelsen mottok også
Sørlandets litteraturpris for denne boken. Forfatterens femte bok
med tittel «Jeg skal beskytte deg» kom i 2018, også den har
skapt engasjement.
Samtaleleder: Hilde Elise S. Bie
Arrangementet er en del av Bokåret 2019 og er støttet av
Nasjonalbiblioteket og Aust-Agder bibliotek og kulturformidling.

Inngangspartiet – Fri entré
VÅRPROGRAM 2019
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Torsdag 14. mars kl. 19.00
«Byen vår»: Håkon Haugland om kanalene i Arendal
Kanaldebatten i Arendal er et hett tema. Vet vi noe om hvordan
kanalene oppstod og hvor gamle de er?
Historiker Håkon Haugland, som er i gang med å skrive bind 2
av Arendal by- og regionshistorie, gir oss litt «underveisforskning» om Arendals kanaler.
Auditoriet – Fri entré

Familielørdag 23. mars kl. 13.00
Forestillingen «Leketøys» med Klovnen Knut
I denne forestillingen gjør Klovnen Knut et helhjertet forsøk på å
sitte barnevakt for verdens sureste baby. Det kan vel røpes
såpass at verken bleieskift eller mating går helt etter planen.
Passer fra 3-10 år. Varighet: ca. 45 min. Vi deler ut
gratisbilletter i første etasje fra kl. 11.00 pga begrenset
antall plasser.
Scenen - Fri entré
Kl. 11.00 - 13.00: Lageverksted
Barneavdelingen - Fri entré
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Tirsdag 26. mars kl. 19.00
Forfattermøte: Arne Torp
Navnet vårt er sterkt knyttet til vår identitet. For å forstå hvorfor
nordmenn har de etternavn de har, må man gå tilbake i
historien.
I boka «Etternavna våre: fra Astrup til Åstorp» (2018) forteller
Arne Torp på en underholdende måte om sen-navn, gårds- og
stedsnavn, innvandrernavn fra dansketiden og nye
innvandrernavn. I tillegg tar han for seg kjente personers navn,
og forklarer bakgrunnen for disse.
Arne Torp er professor emeritus i nordisk språkvitenskap ved
UiO.
Arr.: Folkeakademiet Arendal, Austegdelaget og Arendal bibliotek

Auditoriet – Entré kr. 100,-

Foto: Ram Gupta
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Torsdag 4. april kl. 19.00
«Oppfinneren» Erik Alfred Tesaker
Tredje sesong av «Oppfinneren» gikk på NRK høsten 2018, og
nå kommer Tesaker til Arendal bibliotek med sitt
håndverksshow. Han har gitt ut boka «Erik Alfreds verksted», og
i denne boka blir vi med inn i verkstedet hans og får oppskrifter
på hvordan man kan bygge både nyttige og eventyrlige
konstruksjoner. Det er en opplevelse å høre Erik Alfred
Tesaker fortelle om sin virksomhet på småbruket Øystøl i
Gyland. Skaperglede kombinert med gamle
håndverkstradisjoner gir ofte overraskende og spennende
resultater.
Inngangspartiet. Entré kr. 100,-
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Mandag 8. april kl. 13.00
Lunsjforedrag: «Havboka»
Når mennesket gråter, er tårene salte. Kommer også vi fra
havet? Boksuksessen «Havboka» av Morten Strøksnes er en
blanding av kunnskapsbok og fiskeskrøner. Den har mottatt en
rekke priser og fått fantastiske kritikker verden over. Boka er lest
av nærmere
60 000 nordmenn, og er oversatt til 25 språk.

På scenen i Riksteatrets teaterversjon står Nationaltheatrets
skuespiller Jan Sælid - og denne formiddagen kan du
høre den anerkjente skuespilleren i samtale med
Inger Margrethe Stoveland.
Du kan også vinne billetter til kveldens forestilling i Arendal
kulturhus.
Arr.: Arendal bibliotek i samarbeid med Riksteatret og Arendal
kulturhus.

Scenen – Fri entré
VÅRPROGRAM 2019

15

ARENDAL BIBLIOTEK

Torsdag 11. april kl. 13.00
Mester møter mester:
Jostein Gaarder og MiRee Abrahamsen
«Sofies verden» gjorde Jostein Gaarder til en internasjonal
stjerneforfatter. Boka ble solgt i nesten 50 millioner
eksemplarer, og ble verdens mest solgte skjønnlitterære bok i
1995. Forfatteren er kjent for sine bøker med et filosofisk tilsnitt
og utfordrer våre vante tanker med stor entusiasme og
fortellerglede. I 2018 utgav han romanen «Akkurat passe – en
liten fortelling om nesten alt».
Forfatter og bildekunstner MiRee Abrahamsen er fra Tromøy.
Hun debuterte med lyrikksamlingen «Ankeret i apegården» i
1999, og har skrevet flere romaner som har høstet gode
kritikker. Denne våren er MiRee Abrahamsen aktuell med en ny
reisefortelling; «Sjamanen i stjerneregn – en reise til Asias
sentrum.»
Samtaleleder: Hilde Elise S. Bie
Arrangementet er en del av Bokåret 2019 og er støttet av
Nasjonalbiblioteket og Aust-Agder bibliotek og kulturformidling.

Scenen – Fri entré

Foto: Kimm Saatvedt
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Torsdag 25. april kl. 19.00
Forfattermøte:
Benedicte Meyer Kroneberg
Forfatteren fra Hisøy gir i vår ut sin syvende
bok «Ikke bli borte».
I 2018 utgav hun romanen «Der det brenner»,
som inneholder flere parallelle historier.
Moderne slaveri og skogbranner i Indonesia
Foto: Liv Øvland
er noen av temaene som blir belyst. VG
skriver i sin anmeldelse: «Det er befriende å
lese en norsk roman som ikke er full av navlelo, selvopptatthet og
med handling fra en hytte i skauen».
Scenen – Fri entré

Familielørdag 27. april kl. 12.00 og kl. 13.00
Forestillingen «Tromme-eventyret» med Barnas
Kulturkoffert
Velkommen til en interaktiv forestilling, som kombinerer
trommespill, fortelling, sang, bevegelse og afrikansk musikk.
Kirsten Hirte-Milkereit tar barna med på et rytmisk og
musikalsk tromme-eventyr, der barna ikke bare er tilskuere, men
kan delta aktivt med spill på tromme, sang og bevegelser.
Passer fra 4-9 år. Varighet: ca. 30 min. Vi deler ut
gratisbilletter i første etasje fra kl. 11.00. Maks. 30 barn per
forestilling.
Scenen – Fri entré
Kl. 11.00 - 13.00: Lageverksted
Barneavdelingen - Fri entré
VÅRPROGRAM 2019
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Fredag 10. mai – lørdag 11. mai
Lesemaraton!
Vi feirer Bokåret 2019 med en hyllest til boka og det skrevne
ord. Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand har gått
sammen om å lage en fest av et lesemaraton dette døgnet i
mai. Følg med for mer informasjon. Vil du være med på
lesedugnad? Send en epost til: kjh@arendal.kommune.no
Arrangementet er en del av Bokåret 2019 og er støttet av
Nasjonalbiblioteket og Aust-Agder bibliotek og kulturformidling.

Inngangspartiet – Fri entré

Lørdag 25. mai kl. 11.00 – 14.00
«Byen vår»: Lokalhistorisk dag
Temaet i år er: «Sjøfart - omlandet som la grunnlaget for
Arendal by sin oppkomst og storhetstid». Følg med for mer
informasjon.
Arr.: Historielagene og Arendal bibliotek.

Fri entré
VÅRPROGRAM 2019
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FASTE PROGRAMPOSTER:
Eventyrstund
Hver onsdag kl. 10.30 er det eventyrstund på biblioteket.
Vi leser og synger kanskje en sang. Det er to parallelle
eventyrstunder, én for barn opptil 3 år, og én for 4-6 år.
Det er ingen påmelding og arrangementet passer for barn
opp til skolealder. Det er ikke eventyrstund i grunnskolens
ferier.
Strikk&Lytt
Onsdagene 30.1, 27.2 og 27.3 kl. 12.30
Vi leser høyt fra utvalgte bøker. Kom med eller uten strikketøy
for et hyggelig avbrekk. Det antas å vare i en times tid.
Hjertelig velkommen! Scenen – Fri entré
Kreftforeningens temakafé: Mandagene 28.1, 4.2, 11.2,
18.2, 25.2, 4.3, 11.3, 18.3, 25.3, 1.4, 8.4, 29.4, 6.5, 13.5,
20.5 og 27.5 kl. 12.00 – 14.00.
Kreftforeningens Treffpunkt: Mandagene 21.1, 4.2, 18.2,
4.3, 18.3, 1.4, 29.4, 13.5 og 27.5 kl. 17.00 – 19.00
English Language Literature Group: Torsdagene 17.1,
21.2, 21.3, 25.4 og 23.5 kl. 10.30 – 12.30.
Sted: Lille fagmagasin Kontakt: annloes@online.no
Språktreff for kvinner: Torsdager kl. 14.00 – 15.00 i kafeen
på Arendal bibliotek. Treffene blir ledet av kvinnelige
leseombud og tilbudet er for kvinner som har lyst til å lese,
lytte og snakke norsk sammen med andre kvinner. Et
samarbeid mellom Arendal bibliotek og frivillige leseombud.
Sesongstart 10. januar, følger skolens ferier.
Lesesirkel: Norge leser nordisk. Åpen lesesirkel én onsdag i
måneden kl. 18.00 på følgende datoer: 9.1, 6.2, 6.3, 3.4, 8.5
og 5.6. Sted: Lille fagmagasin.

Sommerles 1. juni – 31. august
Bli med på Sommerles 2019. For barn fra 1. til 7. trinn
i perioden 1. juni til 31. august.
Følg med på www.sommerles.no
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Foto: May Elin Aunlie

